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 (881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  0صادز يف  28.2032. زقه  مسضْو
   مفتشٕ  عً التفتٔش لفاٜدٗتكنٔلٕ تعْٓض  بإحداخ

 (1)، ؛كنا ّقع تغٔرئِ٘ٗ الرتبٔ٘ الْطيّشاز

 

 األّل ،  الْشٓس  

( 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6  الصادز يف 28.2632.  بعد االطالع علٙ املسضْو زقه

 ّقع تغٔريِ ّتتنٔنُ؛ حطبنابشأٌ اليعاو األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘، 

( بشأٌ 3763أكتْبس 2)  3284مً حمسو  36الصادز يف  .-63-.52ّعلٙ املسضْو زقه  

 تنٔنُ؛ّتّقع تغٔريِ  حطبنا الْطئ٘،اليعاو األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ 

( بتخدٓد 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6  الصادز يف 28.2633.ّعلٙ املسضْو زقه 

ىعاو التعْٓطات املخْل٘ للنْظفني اخلاضعني لليعاو األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ 

 الْطئ٘؛الرتبٔ٘ 

    (.8812ٓيآس  1.) 32.1مً ذٖ القعدٗ  8.يف ّبعد دزاض٘ املشسّع يف اجمللظ الْشازٖ امليعقد 

 زضه ما ٓلٕ : 

 (2) املادٗ األّىل

 الْطئ٘ امليصْصّشازٗ الرتبٔ٘ حيدخ تعْٓض تكنٔلٕ عً التفتٔش لفاٜدٗ مفتشٕ 

املشاز إلُٔ ( 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6الصادز يف  28.2632.علَٔه يف املسضْو زقه 

 .أعالِ

 3(3) (2) الجاىٔ٘ املادٗ

التكنٔلٕ عً التفتٔش امليصْص علُٔ يف املادٗ األّىل  حيدد املقداز الطيْٖ للتعْٓض

 كنا ٓلٕ : أعالِ،

 ؛دزٍه  32488.  :   األّىلمفتش مً الدزدـ٘  -

 . دزٍه 182888  :  املنتاشٗ مفتش مً الدزد٘  -

 ّ ٓؤدٚ التعْٓض التكنٔلٕ عً التفتٔش عيد ىَآ٘ كل شَس.
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 4(2)  املادٗ الجالج٘

التعْٓطات املقسزٗ لدزدتَه مع  ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘، مفتشْأٌ ٓتقاضٙ  ال ميكً

التعْٓض  ّكرا املَاو،القٔاو باليعامٔ٘ ّالتعْٓطات عً األعباٛ اإلدازٓ٘ ّالتعْٓطات عً 

أٖ تعْٓض آخس أّ ميح أّ امتٔاشات كٔفنا كاٌ  ،التكنٔلٕ امليصْص علُٔ يف ٍرا املسضْو

 باضتجياٛ التعْٓطات العاٜلٔ٘ ّالتعْٓطات عً املصازٓف. ىْعَا،

 (2)املادٗ السابع٘

مً مجادٚ األّىل  1.الصادز يف  2852633.املسضْو زقه املادٗ الجاىٔ٘ مً مبقتطٙ  تىطخ

 .885.ْٓلْٔ  37بتازٓخ  3322ج.ز عدد ، (885.ْٓلْٔ  7)32.6

 .884.ٓعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاتح ضبتنرب 

 5(3) املادٗ اخلامط٘

ٓطيد تيفٔر ٍرا املسضْو الرٖ ٓيشس باجلسٓدٗ السمسٔ٘ إىل كل مً إىل ّشٓس الرتبٔ٘ 

ْشٓس الّّشٓس املالٔ٘ ّاخلْصص٘ ّ ّالتعلٔه العالٕ ّتكًْٓ األطس ّالبخح العلنٕ الْطئ٘

 خيصُ.فٔنا  ّاحد ميَه كلاملكلف بتخدٓح القطاعات العام٘ 

 (.881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6ّحسز بالسباط يف 

 اإلمطاٛ: إدزٓظ دطْ.

 ّقعُ بالعطف:

 ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالشباب،

 اإلمطاٛ: حبٔب املالكٕ.

 املالٔ٘ ،ّ اإلقتصاد ّشٓس

 اإلمطاٛ : فتح اهلل ّلعلْ.

 الْشٓس املكلف بتخدٓح القطاعات العام٘،

 الصزّالٕ ّازثٕ.اإلمطاٛ: جنٔب 
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